UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
SECȚIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ

CHESTIONAR DE EVALUARE A
ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE LA ORA DE CURS
Stimate masterand, rugăm să răspundeți la următoarele întrebări apreciind obiectiv pe o scală de la 1 la 4
calitatea activității didactice la ora de curs. Chestionarul este anonim, datele sunt trimise spre server și nu pot fi
identificate sau vizualizate.
Mulțumim anticipat pentru receptivitate, sinceritate și obiectivitate.
Profesorul evaluat___________________________________________________________________
Programul de formare _________________________________________________________________
Apreciază pe o scală de la 1 la 4, unde 1- deloc, 2-în mică măsură, 3-în mare măsură, 4-în foarte mară
măsură (BIFEAZĂ!)
Nr Indicatori de evaluare a calității activității didactice
deloc
în mică în mare în foarte
măsură măsură mare măsură
1
Discursul profesorului a fost logic și coerent
2
În predare s-a insistat pe aspectele dificile ale cursului (a
reluat sau reformulat explicaţii, a folosit exemple concrete)
3
Participarea activă a masteranzilor a fost încurajată
4
Feedback-ul masteranzilor referitor la modul de predare a fost
solicitat
5
Profesorul a fost disponibil de a oferi ajutor suplimentar
atunci când a fost nevoie
6
Profesorul utilizează un limbaj științific, clar și accesibil
7
Obiectivele disciplinei şi competenţele ce se urmăresc a fi
dezvoltate la masteranzi au fost comunicate
8
Procedura şi criteriile de evaluare a masteranzilor au fost
comunicate
9
Volumul de materie predată pe durata orei de curs a fost
adecvat și a inclus sarcini pentru lucrul individual
10 Timpul alocat pentru activitatea didactică a fost eficient
utilizat de către profesor
11 Materialele didactice suport (prezentări PowerPoint, filme,
suport de curs etc.) au fost utilizate
12 Informația științifică și explicația oferită de profe
sor care o însoțesc corespund nivelului de dezvoltare a
domeniului
13 Lecția este bazată pe interacțiune și cooperare atît dintre
profesor și masteranzi cât și dintre colegi
14 Lecția se finalizează cu consolidarea materialului predat și se
trasează planurile de perspectivă în domeniul studiat
15

Corectitudine și respect în relaţiile cu masteranzii

Sarcinile pentru lucrul individual au fost explicate și verificate
de către profesor
Rugăm să scrieți sugestiile Dvs. privind îmbunătățirea activității didactice :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________Mulțumim pentru colaborare!
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